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بناءاً على ما لوحظ في اآلونة األخيرة من صدور وانتشار الكثير من الدورات المادية اإلستغاللية التي تقوم بطرح 

المشرفين والقائمين على تلك  دروس وتجميعات الطالب والطالبات وملفات ال عالقة لهم بها ال هم وال أصحابها

وتفادياً    وبهتاناً ،مجهوداتهم الشخصية زوراً  الدورات اإلستغاللية، كما أنهم في الوقت ذاته يزعمون بأنها لهم ومن 

لذلك فقدت قررت أسرة أكاديمية ستيب المجانية سرد هذا البيان للناس عامة حتى يتضح ً األمر برمته للجميع، بأن 

وضيع تتشبعه السرقة والدجل   ماللئك الناس الذين يستمتعون في سرقة جهود اآلخرين من أجل ال يساعدوا او

 واستغالل مصالح وحاجات الناس هذا ما كان بشكل عام،،،،،،،،

وعلى وجه الخصوص فكل ما يخص أكاديمية ستيب المجانية من ملفات ومعلومات ودروس وجهود وتنظيمات 

لحياة، وال يحق ألي كائن حي إنتساب تلك الجهود لنفسه واإلستفادة منها في وخطط تدريبية هو مجاني مدى ا

أغراض أخرى شخصية كإستغالل المحتوى في دورات تدريبية مادية استغاللية، او في مؤلفات خاصة يعود 

بين  انتسابها على الشخص نفسه الذي ينسخ وينقل كل تلك الجهود بغير حق، ومن يفعل ذلك فهو خصمنا عندما نقف

 سليم ،،،،،،،،،  إال من جاء هللا بقلب جاه يدي هللا عزوجل في يوم ال ينفع فيه مال وال بنون وال 

  

في وفي الوقت ذاته تحذر األكاديمية كل اولئك الناس الذين قد تقع في قلوبهم النية في اإلستفادة من كل هذه الجهود 

ات النظامية والقانونية الالزمة ضد كل من يقوم بهذاٍ  العمل منها بأنها ستتخذ كافة اإلجراء التجارة من غير إذن

 بالتعاون مع اجهزة الدولة في قسمي الجرائم المعلوماتية واإللكترونية ،،،،،،  

  

  

 مؤسس أكاديمية ستيب المجانية:

 

 المهندس / أنور
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ف والذي يعد من أهم التجميعات التي يتم نقلها نظراً لكثرة الطلبات على ملف األخ ابو شيماء كما هو معروف عن هذا المل

والمقدم من المركز الوطني  STEP وتداولها بين الطالب والطالبات الذين يريدون أن يجتازوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية

  ........ للقياس والتقويم رغم عدد األخطاء الموجودة في هذا الملف

 

مية ستيب المجانية بقيادة المهندس أنور بحمد هللا تعالى ونعمة منه بأنه تم تصحيح جميع وعلى اثر ذلك فقد قررت اسرة اكادي

  ، "االخطاء النحوية واللغوية الموجودة في ملف " أبو شيماء

 

وهانحن نكتب هذا البيان بصدد التوضيح لما قمنا به، فكل ماقمنا به هو تصحيح لمجهوده الكبير ولمجهود من ساهم بالنقل 

اه لمن قام بإنشائه ووضعه بين أيدينا وأيديكم، ليكون أفضل تنقيحا وسالمه من األخطاء المعتاده فيه بإذن هللا تعالى، ومع ونسبن

ذلك أسرة اكاديمية ستيب تشكر كل من ساهم بالنقل والكتابة حتى لو بحرف واحد بهدف مساعدة كل من يود إجتياز االختبار 

،،،،،،،،  

 

  ....خير الجزاء فجزاه هللا عنا وعنكم

 

 

وهذه هي سياسة أكاديمية ستيب المجانية على أنها تنسب الُجهد لصاحبه وال تنسبها لنفسها كما تفعل بعض الجهات المادية الغنية 

  .......... عن التعريف باستغالل مجهود اآلخرين بهدف التجارة كما حصل هذا مؤخراً 

 

الجهات التي تدعي بأنها األولى في هذا المجال وتتاجر بمجهود ليس لها من  وعلى هذا األثر فنحن لم ولن نكون كمثل تلك

 .األساس

 

 

 .والحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صل هللا عليه وسلم
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 إهداء
نحن منسوبي أكاديمية ستيب المجانية نهدي هذا 

تطوعي لكل من يريد أن يخوض اختبار العمل ال
متمنين لكم التفوق   STEPكفايات اللغة اإلنجليزية 

 .والنجاح
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 المقدمة

لكثرة الملفات التي تهتم بتجميع كل مايدور في أقسام إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية  نظرا  
STEP ة ستيب والتي يغلب على أمرها طابع التكدس والعشوائية. فقد قررت أكاديمي

ت اللغة االمجانية بقيادة منسوبيها إعادة هيكلة جميع المواضيع الدارجة فإختبار كفاي
اإلنجليزية بشكل يسهل على الجميع متابعتها، ومن خالل هذه السلسلة المنظمة سنطرح لكم 

على تجارب الطالب والطالبات الذين خاضوا   تكرارا  بناء  أهم تمارين القواعد االكثر 
ونقلوا تجربتهم إلينا، والتي بإذن هللا تعالى ستفيدكم   STEPفايات اللغة اإلنجليزية إختبار ك

في اجتياز قسم استيعاب المقروء، أي أننا حاولنا أن نقرب لكم الفكرة قدر المستطاع .وهنا 
 بإذن هللا في هذا الملف المتواضع ستجدون جميع ماتبحثون عنه بشكل منظم ومسلسل بناء  

ملفات أخرى فهذا التسلسل المنظم  المتكامل  دون الحاجه للرجوع إلى أي على التنظيم
لملفاتنا سيجمع لكم بين االقواعد المتكررة والتمارين المعروفة مع التوضيح بأن هذه 

التمارين لن تأتي كما هي في اإلختبار ,كما أننا ننوه بأن هذا الملفات الذي تصدر من قبلنا 
نا ومن قبل الطالب والطالبات بشكل خاص فنحن لم نحصل هي اجتهادات شخصية من قبل

 على أي معلومة إال بفضل هللا ثم بفضلهم ومن اليشكر الناس اليشكر هللا. 

 هذا وهللا ولي التوفيق ،،،،،،،،،،،، 

  

 
 

1) Mr. Amir, .................. the students call Mr. Amir, taught the boys 

physical activities. 

   a) whom                        b)which                         c) whose                                d) where 

2) Yusuf lost the entire graduation project ............... his computer crashed. 

   a) so                               b) when                          c) during                             d)  although 
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3) I visit King Saud library and I usually .............. 

          a) Study                       b) studying                    c) studied                            d) has studied 

4) If I............. more time, I............. many languages. 

a) have / learn   

b) had / had learned    

c) has / would have learned    

d) had / would learn 

5) Ahmed pays the bill by his card because he does not have  ............ 

money in his wallet. 

         a) Many                       b)  plenty                         c)  much                              d) lots 

  6) Mary and John have.............. of seeds and plants in their garden. 

    a) a lot                          b)  many                           c)  much                          d)  more 

7) I cut ...... while I was cooking (or while cooking). 

          a) me                            b)  myself                          c)  himself                          d) mine 

8) The family usually eats a large breakfast and a lunch but only 

 .…… A B C D a light dinner. The mistake is المطلوب في هذه الفقرة هو تحديد الخطأ في هذه الجملة

             a)  Usually                     b) eats                                 c) a                               d) only 

9) Why don't you eat sweets that ………….. by my father in Turkey. 

       a) were bought                      b) had bought                    c) bought                 d) has bought 

10) Just last two years, all products in shops …….. days before Ramadan. 

           a) are sold                            b)  sold                               c)  has sold                   d) Selling  

11) Eating ice cream is bad for my health, I ……. eat ice cream any more. 

           a) shouldn't                       b)  couldn't                             c)  can't                       d)   mustn't         
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12) Sam went running  ....................  

               a) last week                       b)  last weeks                            c)   next  week                d) before day  

                                      

  13) Yoko and Jack ................ their homework together every week. 

               a) does                           b)  are doing                                    c)  do                          d) make 

14)  ...............................   the teacher's directions? 

      a) Did you  understand 

      b) Were you  understand   

     c) Did you understood 

     d) Was understand   

15) A: How's the weather today?   B: ............... rainy. 

      a) Its                                       b)  It                                     c)  It's                             d) Is it     

  16) I  walk to work every day.  I ........................... my car. 

          a) am not  taking                      b) doesn’t take                       c) don’t take               d) didn't take 

 18) A: What are you wearing today?  B : ........................... a green dress.  

        a) You're wearing                     b)   I'm wearing                    c)   I  wear                   d) I worn 

19) After Suzan ..................... the letter, she sent it.  

      a) writes                   b)  wrote                                 c) was write                           d) had written 

20) Kate is wearing ............................................. suit. 

    a) their                            b)   her                                       c)  hers                                        d) his       

 21) Did you  ..................... to buy milk at the supermarket? 

      a) forget                        b)   forgot                               c)  forgetting                                 d) forgeted  
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   22) Sam has known Mary ............................................. he was a child  

      a) when                           b) for                                       c) since                                 d) ago         

23) Before Albert ....................... to bed tonight, he will telephone his parents in Germany. 

         a) is going                               b) will go                                 c) goes                                      d) went 

24) How ..............................  have you been in this country?  

  a) much                              b) many                                         c)  long                                     d) often     

   25) .................................................. something to drink?  

     a) Would like            

     b) Would you like                

      c) Do you like             

     d) would you rather 

26) My parents live on your street. Do you know ................................?     

a) they ’re                                 b) them                                      c)their                           d) those 

27) Can you fix the radio .................................... ? 

a) to me                                      b) for me                                      c) mine                              d) by me          

28) My ..............................  apartment is very small.               

     a) friend’s                        b) friend                                           c)  is friend                       d) friend'  

29) Conversation between A & B: 

A: What .............. doing?  

B: They're reading the newspaper.     

         a) is he                           b)  do they                                 c) are they                           d) was they  



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

30) My husband and I usually ...................... dinner at 6:00 P.M.  

          a) eats                            b) are eating                                 c) eat                                    d) ate 

31) Alex ...................... his rent is too expensive.    

        a) thinks about                  b)  thinks that                        c) thinks what                d) thinks of 

32) ............................... sit in that chair. It’s broke.32  

      a) Not to                        b) No                              c)  Don't                                       d)   Never  

33)  ..........................  coat is that? 

        a) Who is                         b) Which                         c) Whose                                    d) What  

34) Arthur went to buy some ..................... milk. 

     a)Many                            b) more                            c) much                                   d) little 

35) If ..........................., the school will close for the day 

it will snow                 b) it snows                    c)  it is going to snow             d) would rain        a)      

36) Carols was .................................................... yesterday.  

         a) in home                        b)  on home                       c) at home                         d) to home 

37) Does your uncle live ..............................  main street? 

     a) in                                   b) at                                  c) on                                  d) to 

 

38) Judy never.................. letters to her friends in Spain.      

a) is writing                      b)  writes                           c)  write                             d) wrote                

39) Last month, Mark worked overtime.................. his bills.  

      a) for paying                   b) for to pay                      c) in order to paying              d) to pay     
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40) He ..................... at the golf company for twenty years.  

a) works                           b) is working                      c) has been working             d) worked       

41) The child ............................. dog was lost, cried all night.  

    a) which                            b) that                               c) whose                              d) who 

42) Kirk's political beliefs are................................... Ron's. 

       a) the same as                  b) same to                         c) same as                         d) same here 

................................. 43) John and Steven are 

       a) the same as                  b) same to                         c) same as                         d) the same   

44) I've never eaten shark, but ......................      

       a) I'd like to do                  b) I'd like                      c) I'd like to.                       d) I like do it       

45) Will you be at school tomorrow? .................... 

    a)Yes, I can                     b)No I don't                   c) Yes, I will                      d) Yes, I won't   

46) We traveled from Europe to South America .............................. plane      

  a) by                              b) in                               c) on                                  d) with    

 .....................47) Jane hasn't seen Romeo and Juliet, but Linda  

a) has                             b) have                            c) will have                         d) had  

48) My family ....................... a trip to Europe next Spring.    

a) is taking                      b)  is take                       c)  will                             d) are going to  

 49) Anna usually ..................... English at the library after school .             

a) studies                       b) study                          c) studied                         d) will study  
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 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

50) The neighbors ..................................... every Friday night 

a) go dancing              b) go to dance                    c) are dancing                 d) go for dancing  

51) Sam ............................. from the United States. 

           a) come                          b) is                                  c) lives                         d) live  

52) ...................... you sometimes take the bus to the shopping mall?        

        a) Does                          b) Do                                 c) Are                             d) Is  

53) Tom and Debbie introduced ........................... to our new teacher. 

          a) themselves                   b) himself                         c) ourselves                    d) theirselves     

54) When I was a child, I ............... read  very well.  

    a) wouldn't                        b) can't                              c) couldn't                       d) shouldn't 

55) I could have taken a trip to Mexico last month ................................ 

a) if I had my passport    

 b) if I have had my passport    

 c) if I had had my passport 

d) if I have gotten my passport  

56) The company .................. makes the computer parts is located in Korea. 

  a) who                                  b) that                              c) whose                     d) whom  

57) ............................. the man wearing the black jacket? 

    a)Who's                               b) Whose                         c) Who                         d) Whom  

58) We .................. dinner at a Japanese restaurant last night.  

          a) had eaten                          b)  eated                           c) have eaten                d) ate  



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

  ....................59) Kostas wants to take trip to Greece next year, and 

 a) so do I                             b) neither do I                       c) I do                        d) me too  

60) While we were driving to Boston yesterday, we .................. several . 

a) accidents                        b) were seeing                     c) have seen                    d) saw    

 by the members............... ..61) A new president of the international club 

        a) has been chosen              b) chose                       c) has chosen                   d) were chosen  

62) The teacher doesn't know ...................... have a party in our classroom. 

        a) if we can                         b) if we could                 c) if we will                     d) if we would 

63) Mom and Dad ............................ about the weather now.  

       a) no talk                   b) aren’t talking             c) don’t talking                       d) don't talk 

64) When  the movie actress entered the room, everyone turned and looked  at ...............    

         a) herself                           b)  hers                            c)  her                                      d) him       

65) Can I borrow ..............? I must have left mine at home. 

     a) one of your pen          b) one of your pens          c) one your pens        d) pen of one yours   

66) Until I ........... a house and a good job, I’m not planning  to get married  . 

     a) and start a family          b) have                        c) will have               d) I’m going to have 

67) Maria has invited all of the students and all of the ....................  parents to her 

birthday party. 

     a) Student’s                     b) students                     c) students’                     d) students's           

another group. 68) I’m sorry, but Room 1102 is not available. It ............... by 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

     a) was being used          b) is using                     c) is being used                   d) used to  

69) High blood pressure ............................ by medication. 

  a) could controlled        b) can be controlling      c) can be controlled       d) could be controlling  

70) .......... a different topic we will study Chapters I through 10 this semester. 

   a) Each of the chapters cove     

   b) All of the chapter cover     

   c) Each of the chapters covers 

   d) Both of chapters covers  

71) By the time William is forty years old, he .......................................... fifteen novels and two 

collections of short stories. 

          a) has written               b) will have written             c) will be writing             d) will write   

72) Please don’t disturb me right now. I ........... to finish the last page of this report. 

           a) am trying                         b) will try have                        c) tried                   d) have  

73) The Chinese .................. the oldest calendar of any culture in the world today.  

          a) has had                                   b) has                                    c) have                d) had 

74) Dogs make excellent pets. ....... provide good companionship and even  

protection.   

        a) They                                         b) Its                                      c) It’s                   d) We          

75) Oh no! ............ is missing! We’ll need to call the police. 

      a) all of computer         b) all of the jewelry       c) all of these books       d) all of this jewelry  

76) When Kevin went to the refrigerator for a snack, ........... many things to eat. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

 a) there isn’t                   b) there wasn’t                  c)  there weren’t           d) there wouldn't       

..............  77) Kevin didn’t finish watching the movie because it  

        a) was bored               b) was being boring              c) was boring           d) had been bored 

78) When the movie actress the room, everyone turned and looked at ...............  

        a) herself                            b) hers                                c) her                        d) them  

79) .............. name is Robert. 

         a) My                                   b) I am                               c) me                        d) mine 

80) They .................  from Spain. 

         a) is                                         b) are                                  c) do                        d) shall 

81) ......................... are you from?  

      a) What                             b) Who                           c) Where                                 d) When 

82) What do you do ? I'm ....... Student. 

         a) the                                b) a                                 c) an                                       d) no article 

  

 83) Peter ................. at seven o'clock 

       a) goes up                         b) gets                              c) gets up                                d) got up 

    

84) ...................... you like this DVD?  

      a) Are                              b) Have                               c) Do                                       d) Would 

85) We ........................ live in a flat. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

        a) don't                        b) weren't                              c) haven't                           d) hadn't       

86) Wednesday, Thursday, Friday, ......................      

        a) Saturday                 b) Tuesday                           c) Monday                          d) Sunday  

87) ......................... he play tennis ? 

        a) Has                           b) Does                               c) Do                                  d) Will have 

88) Have you ........................ a car ? 

         a) any                          b) have                              c) got                                    d) have got   

89) We don't Have .................... butter. 

         a) a                             b) any                               c) got                                        d) some  

 90) ................................... some money here. 

     a) There're                     b) There                           c) There's                              d) there would be  

91) We ...................................... got a garage.    

    a) haven't                     b) hasn't                               c) don't                                       d) didn't 

92) Those shoes are very .............. . 

     a) expensive                 b) a lot                                  c) cost                                     d) many   

93) Have you got a pen ? Yes, I ................................. . 

       a) am                     b) have                            c) got                                 d) do      

94) It is a busy, ........................ city. 

        a) traffic                    b) quite                                   c) noisy                                  d) bored 

95) They ............................. at home yesterday. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

       a) was                         b) are                                     c) were                                 d) had been  

96) I .............................. there for a long time. 

    a) lived                    b) living                          c) live                            d) was living  

97) He didn't ............................... glasses. 

       a) put                           b) wear                                  c) take                                 d) got  

98) The restaurant was ................................ busy. 

      a) very                         b) a lot                                   c) many                           d) more much  

99) Do you like the red ................ ? 

       a) two                         b) something                         c) one                                    d) another  

100) He ......................... to Brazil on business.    

        a) go                       b) had went                             c) went                                    d) have go      

101) yesterday was the ................. of April. 

      a) third                       b) three                        c) day three                     d) three days  

102) She's got ........................... hair. 

        a) dark long                   b) long and dark               c) long dark                       d) long darkness    

103) I ..................... play football at the weekend. 

       a) usually                        b) use                                c) usual                                  d) already 

104) I .......................... in an armchair at the moment. 

       a) sitting                       b) 'm sitting                             c) sit                                     d) sat 

105) My brother is older .................... me.   



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

      a) then                                     b) that                                c) than                                  d) as      

106) Their car is .............................. biggest on the road. 

      a) than                                     b) this                                 c) the                                  d) those  

107) It's the ........................................... interesting of this films.    

    a) more                                       b) much                           c) most                                d) some  

108) The phone's ringing: .................................. answer it .    

      a) I'll                                         b) I                                  c) will                                  d) I'm    

109) Do you ............................. classical or rock music ? 

    a) rather                                   b) prefer                            c) more                          d) would rather     

110) He has .................................... breakfast. 

a) ate                                     b) eaten                                 c) eat                           d) been eaten  

111) The .................................. have seen it before. 

    a) Childs                                 b) child                                c) children                     d) childrens 

112) I've never met an actor .......................... . 

    a) before                         b) already                         c) after                     d) yesterday  

113) ........................... is a very good exercise. 

     a) Swim                            b) To swim                           c) Swimming                   d) For swimming  

114) Have you .................... been on a winter sports holiday ? 

    a) always                             b) ever                                c) soon                               d) yet 

  115) I can't  ...................................  another language. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

       a) speaking                                 b) speak                           c) to speak                          d) spoke  

116) They ................................ pay for the tickets. 

      a) haven't to                             b) don't have                    c) don't have to                    d) mustn't  

117) ......................... old is their car ? 

      a) What                                    b) When                                 c) How                             d) Which  

118) Are you ........................ for one or two weeks ? 

    a) staying                                    b) stayed                                  c) stay                              d) stays   

119) Stephen .................. to visit his parents. 

     a) will                                       b) going                             c) is going                   d) had been gone  

120) I don't ............................. getting up early. 

    a) not like                                      b) want                             c) enjoy                          d) dislike  

121) We ............................. like to see the mountains . 

    a) would                                        b) will                                c) are                            d) should       

122) They ................................ ever check their emails. 

    a) hard                                      b) harder                               c) hardly                           d) hardest  

123) They won't come, ................................ they ? 

    a) won't                                     b) will                                   c) shan't                                d) shall       

124) He .................................... know how to spell it. 

     a) doesn't                              b) hasn't                                   c) don't                                  d) hadn't  

125) Carla .................................. to the radio all morning. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

      a) listening                           b) heard                                  c) listened                               d) liste  

126) They ....................... come to the cinema with us. 

     a) doesn't                              b)  not                                      c) didn't                                 d) haven't 

127) He likes this song. ......................... do I. 

      a) Either                               b) So                                     c) Neither                                  d) too     

128) We ................... them at eight o'clock. 

      a) meet                             b) 're meet                               c) 're meeting                        d) are meet  

129) They are going ............................... in America next month. 

     a) to be                            b) will be                                   c) to being                                 d) being  

130) This is the cinema .......................................... we saw the film. 

     a) when                         b) which that                                  c) where                                   d) what  

131) Have you ever .................................. in a jazz band ? 

     a) seen                          b) played                                     c) listened                              d) wanted 

132) I'm ...................................... when I'm with you.  

   a) happier (more happy)             b) happier than                   c) happy                     d) the happy  

133) This is ................................................. than I thought. 

     a) bad                                           b) bladder                          c) worse                         d) worst  

134) Can you tell me the way ...................................................... ? 

  a) to the bank                             b) is the bank                   c) where is bank               d) of the bank 

135) Do you know what .................................. ? 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

    a) time is it                                  b) time is                         c) time is now                     d) time it is  

136) Where you .............................. to open the door ? 

   a) could                                     b) can                                  c) able                               d) possible  

137) Everybody .................................... wear a seat belt in the car. 

   a) must                                    b) mustn't                        c) don't have to               d) doesn't have to  

138) Tom has lived in this town ............................................. three years.   

    a) since                              b) from                                    c) after                                d) for  

139) We ............................................... work in that factory. 

    a) use to                          b) was                                    c) used to                               d) then  

.I think it .......................................... be sunny tomorrow 140)  

   a) will probably              b) probably                            c) can                                    d) will to 

141) He ...................................... like his brother.   

    a) look                           b) isn't                                   c) isn't look                           d) can look 

141) .......................... does your boyfriend look like ? 

  a) How                      b) What                                       c) Why                                      d) Which 

142) I've got ..................................................... many problems. 

  a) too                          b) a                                           c) enough                                    d) really  

143) If we get up in time, ..................... catch the train. 

  a) we catch                      b) we caught                         c) we had caught                      d) we'll catch  

144) They .............................................. to go to France for a year. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

  a) decide                           b) deciding                          c) decided                                     d) to decide  

145) I'm studying .................................................. to pass my exam. 

   a) hardly                             b) much                          c) hard                                             d) good  

146) I'm writing ............................................ ask you to explain . 

    a) for                               b) in order to                  c) because                                    d) because of     

147) He said that most problems .......................................... by teenagers.  

   a) cause                            b) caused                      c) were caused                            d) were causing  

148) What .......................... to do at the weekend ? 

 a) have you like             b) are you liking                c) do you like                              d) is you like  

149) Football ............................................. in most countries. 

   a) plays                           b) players                          c) is played                               d) is playing 

150) Who was ...................................... the door ? 

  a) at                              b) on                                      c) in                                               d) of 

151) We .......................................... lunch when you telephoned us. 

    a) was having                        b) had                           c) were having                       d) are having  

152) Your work is ............................................... better . 

    a) being                                 b) doing                            c) getting                               d) falling  

153) She could play the piano .................................. she could walk. 

   a) during                               b) while                            c) as well                               d) before  

154) The train was cancelled, so we ............................................. . 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

   a) couldn't go                      b) wasn't go                     c) didn't went                         d)  mustn't go     

155) The problem was ........................................................ solved. 

  a) easy                                 b) easy to                         c) an easy                                 d) easily  

156) It was a difficult journey, but I .................................  get home. 

    a) could                             b) managed to                       c) at last                                     d) was  

157) We have not heard the news .............................. 

    a) already                           b)always                                c) yet                                        d) today 

158) We arrived at the station, but the bus ..................... earlier. 

    a) has left                         b) had leave                           c) has leave                             d) had left  

159) We can ...................................  walk or go by car. 

    a) both                            b) rather                                  c) either                                    d) neither  

160) If I ................................................. enough money. I'd buy a new car. 

   a) had                              b) would                                   c) did                                         d) shall  

161) It ................................. correctly. 

  a) hasn't done                 b) hasn't been done                 c) hasn't been do              d)  not been done  

162) The accident wouldn't have happened, if you had been more ................  

 a) careful                            b) carefully                        c) careless                               d) caring  

163) It ......................... be possible sometime in the future. 

a) can                               b) hope                        c) may                                d) is     

164) Schools then .......................................... having more children in the class. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

a) was used to                    b) were used to                   c) was use to                        d) were use to    

165) We .............................. to go to work at six in the morning . 

a) must                                 b) would                            c)  had                                     d) did 

166) They ......................................... an old photograph of the place. 

  a) came up                        b) came across                   c) came into                         d) came after  

167) I ................................................. I had been able to meet her. 

    a) hope                             b) want                             c) think                                   d) wish 

168) We'll have taken our exams ............................. this time next month. 

    a) by                                   b) on                                c) during                                         d) for  

169) I will do badly in my work, ............................... try harder. 

    a) if I'm not                      b) if I wasn't                   c) if I haven't                                 d) if I don't  

170) I ............................. wasted my time when I was at university. 

   a) regret                         b) shouldn't                   c) ought not to                          d) shouldn't have  

171) This is going to be my chance to ............................. any difficulties. 

    a) repair                           b) sort out                       c) solve                                      d) improve  

172) It was difficult at first, but I soon got ......................... it. 

     a) got used to                  b) get used to                 c) changed to                               d) used to 

173) How did you manage to cook .................................. a good meal ? 

      a) so                                 b) that                          c) absolutely                                 d) such  

174) The solution had been found, ................ we hadn't realized it. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

      a) however                      b) therefore                  c) although                                   d) even  

175) She .......................... what I had been doing for all that time. 

      a) asked to me                 b) asked for me             c) asked with me                     d) asked me  

176) They .......................... heard us coming , we were making a lot of noise. 

        a) must have                  b) must                          c) might                                   d) could     

177) He .......................................... to help me with the decorating. 

         a) Suggested                 b) offered                      c) invited                                  d) told  

178) Ms Amir,..................the students call him Ms Amir , thought boys physical 

activates.   

                      b) whom                         c) he                                         d) him           a) which   

179) Yusuf lost entire graduation project............... his computer crashed.  

           a) so                             b) when                         c) during                              d) although  

180) I visit king Saud library and I usually.  .............  

study                         b) studying                   c) studied                            d) has studied        a) 

181) King Abdul - Aziz has stayed in Riyadh............1314 H  

          a) for                              b) since                          c) to                                     d) from    

182) If I............. more time, I............. many languages.   

  a) have / learn          b) had / had learned         c) has / would have learned        d) had/ would learn   

183) Ahmed pays the bill by his card, because he does not have............ money in his 

wallet.   

      a) many                       b) plenty                         c) much                                        d) lots  

184) Mary and Juan have.............. of seeds and plants in their garden  



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

b) many                          c) much                                        d) plenty                                a) a lot 

185) They.................................. pay for the tickets  

       a) haven't to               b) don't have                  c) don't have to                             d) wouldn't  

186) Carla .............................. to the radio all morning  

c) listened                             d) hear                                         a) listing                    b) heard        

187) The ........................................ ever chek their emails. 

      a) hard                       b) harder                                   c) hardly                               d) hardest 

188) we .................................. like to see the mountains  

would                    b) will                                        c) are                                   d) shall         a)  

189) the restaurant was .................................... busy   

         a) very                    b) a lot                                      c) many                                d) much  

190) I .................................. there for long time.  

        a) lived                    b) living                                     c) live                                  d) has lived  

191) have you .................................. a car   

       a) any                     b) have                                         c) got                                   d) buy  

192) We don't Have ......................................... butte.  

       a) a                          b) any                                          c) got                                     d) some    

193) We ............................................. got a garage.  

      a) haven't                  b) hasn't                              c) don't                          d) didn't 

.............. five times every day. ...194) Muslims    



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

       a) pray                          b) prays                                    c) praying                             d) prayed            

two hours.  ............................195) Hassan has been exercising  

Since                         b) for                                      c) in                                       d) within          a) 

……………three letters to Ahmad......196) So far I    

      a) have written              b) have been writing              c) wrote                                d) am writing 

physics for 10 years. …........…….. 197) Mohammad has 

      a) teach                             b) teaches                          c) taught                                  d) learnt         

  

………………to the party...198) Mary didn't  

      a) goes                               b) going                              c) go                                       d) went        

all day  …....................………....199) my father   

has been working            b) worked                 c) have been work                        d) is working      a) 

200) When I   ............... school , I ……… shopping 

    a) finish / went                b) finish / will go          c) finished / goes                  d)  was going / went  

 well last night? .................................. 201)  Did you   

     a) sleep                            b) slept                           c) sleeping                             d) have slept 

  

family.  my ............... in Cairo, I ............. 202) When I  

    a) arrived / called          b) arrives / calls           c) arrived / calling          d)  was calling / arrived  

203) While they ...................TV, the phone rang.  



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

   a) watching               b) watched              c) were watching                d) had watched 

………….. an accident yesterday.... 204) Ali  

    a) had                            b) has                               c) have                                    d) had had  

205) We often .................. to school.  

    a) drives                       b) drive                             c) drove                                d) have driven  

…………soft hair....206) The cat  

     a) has                            b) have                            c)  have been                           d) had been  

our lessons now. ..207) We ………….   

     a) were studying             b) are studying                 c) studies                        d) have been studying  

carefully on the highways. .............208) Ali usually   

      a) drives                        b) drive                            c) driving                             d) drove 

209) I always……………….....English in the class  

   a) Speaks                       b) Speak                           c) Speaking                           d) have spoken       

.210) The poor .............................happy 

   a) is                                  b) are                                  c) were                                   d) will  

211) There is a ............... over there  

     a) maces                           b) mouse                             c) mice                                    d) mocie  

three ...............over there 212) There are    

      a) fox                                b) foxs                                c) foxes                                   d) foxies 

213)  I know where is ..................... home. 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

   a) John's                                  b) Johns                             c) Johns'                             d) the John's     

214) I know the ………………..name  

   a) thief's                                 b) thieves                           c) thiefs'                              d) thieves'    

215) I know the ………....names 

   a) thief's                                 b) thieves                           c) thiefs'                              d) thieves'    

216)   ………………….. is broken. 

   a) Ali's car                              b) Alis' car                       c) the Ali's car                      d) Ali car  

  slowly............................... 217) He 

  a) drives                                   b) drove                           c) has driven                         d) driven  

  English..............................218) They  

   a) speak                                b) were speaking               c) are speaking                      d) spoke  

219) She is ........................ dinner. 

    a) eating                                b) ate                                   c) eats                                 d) have 

220)   I lived here ……………….. 2 hours  

    a) for                                   b) since                                 c) in                                  d) within    

221) They have lived here ............... 1992.  

    a) for                                   b) since                                 c) in                                  d) within    

222) They have finished the job .................... June 

    a) for                                   b) since                                 c) in                                  d) within    

223) She has not eaten any food ................morning 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

    a) for                                   b) since                                 c) in                                  d) within    

224) He ..........at the university. 

   a) studies                             b) study                              c) studding                           d) stood  

225) She often............... French  

   a) speaks                                b) were speaking               c) are speaking                      d) spoke  

226) They......................in the sea 

  a) swim                                   b) swims                           c) swimming                      d) had sum     

227) I ................... grammar is easy 

  a) think                                  b) am thinking                      c) thought                     d) have thought   

228) She always ..................dinner with my sister 

   a) eat                                 b) eats                         c) is eating                    d) has had 

........................ 229) Look! it 

 a) rains                                     b) is raining                        c) has rained                      d) rained  

 breakfast now……………………… 300) She      

 a) is eating                        b) are eating                      c) eat                           d) having  

301) The phone rang while I ……………….....lunch 

  a) will eat                                   b) eats                                 c) was eating                         d) ate  

302) Huda ................... some juice yesterday 

   a) drinks                                  b) drinking                             c) drank                          d) had drunk  

303) Sami was............. when he saw an accident 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

   a) driving                              b) drives                              c) drove                                d) had driven  

304)  A: What ............................. . you doing  ?    

B: I am opening this box.  

          a) are                               b) were                                   c) will be                                  d) is  

305) A: Does she like swimming ? 

B: No, she ..........................   

         a) does                             b) don't                                    c) doesn't                                d) isn't  

306) A: What ........................ you like to drink? 

B: A glass of water, please  

         a) are                              b) will                                        c) can                                  d) would    

307) A: ...........................  you ever seen a Golden Eagle ? 

 B: Yes, I have. It was in Scotland.  

       a) Have                            b) Are                                         c) Did                                   d) Had      

308) A: Have you been in England a long time? 

B: Yes, several months. I've been here ...................... August last year  

         a) in                               b) since                                       c) for                                  d) during    

309) A: What were you doing when I called you yesterday?  

 B: I ......................... cleaning the kitchen. That's why I was in a hurry.  

      a) been                        b) did                                   c) am                              d) was   

 

310)  A: How fast can you read English? 

B: I'm quite good but Julia is .................... than me. 

   a) fastest                           b) more fast                                c) faster                                   d) fast 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

.311) A: He's very clever. He says, he ................. be a professor 

 B: Good luck to him!   

    a) intends                      b) is                         c) is going to                            d) wants    

312) A: How long ........................ you been a dancer? 

 B: About six years now. I love it  

      a) were                     b) have                         c) had                                       d) did   

313) A: Who ......................... the housework in your home?  

 B: We all share it, but my mother does most of it.  

      a) makes                  b) does                         c) gets                                    d) works   

314) A: Was John  ready for his exam last week?  

B: No, he ................................. studied anything at all.  

         a) hasn't                         b) hadn't                         c) didn't                                          d) wasn't      

315) A: Do you like photography?  

B: Not really, but I'm quite interested .............. art.  

         a) on                                b) of                              c) to                                                 d) in         

.316) A: I ............... walking to work this way for twenty years  

B: That's a long time! Do you even walk in the rain?   

      a) am                             b) have been                     c) was                                       d) had been        

317) A: John is always busy. He has to ..........................  

B: Yes, I know. So do I  

    a) work hard                    b) work hardly              c) hardly work                            d) hard work    

318.A: What ......................... happen if all the clocks in London stopped?  

B: I don't know. What a silly question !   

       a) do                             b) will                               c) can                                         d) would     



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

319) A: Do you like the theatre? 

B: Sometimes, it depends ............. the play.    

    a) on                               b) of                                        c) about                                        d) in    

320) A: It was a fantastic party! 

B: Yes, John ....................... it was good  

   a) told                       b) said                           c) said us                             d) told to us     

321) A: Do you like your teacher?  

B: Yes, but she always ................... annoyed when I ask questions .   

     a) is                              b) has                                 c) gets                                         d) make   

322) A: I don't really like watching TV much.  

B: John doesn't ................................. .That's why I watch it alone.  

     a) so                          b) either                               c) neither                                      d) too      

323) A: In our school they .............. stay behind late if we didn't do our  homework. 

B: That seems very strict.  

    a) made us                    b) let us to                        c) didn't allow us                         d) forced us    

324) A: Is the school strict about uniforms?  

 B: No, you ....................... wear a uniform.  

     a) mustn't                 b) can't                               c) don't have to                              d) shouldn't   

325) A: I'm fed up with all this work. Do you want to go ........... a coffee? 

B: OK then. There's a café just next door.  

     a) to                             b) have                                  c) get                                                d) for   

326) A: She's got a great suntan.  

 B: Yes, she ............................. been somewhere sunny on her holiday   

    a) should have                   b) must have                      c) had                                     d) maybe have    



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

!327) A: I've just started playing tennis. It's great 

B: That's good! I think I need to ............ a new sport too.  

     a) take up                       b) take after                       c) take out                                  d) take to    

328) A:I'm tired. I've ........................... all day. 

B: Sit down and I'll get you a cup of tea.  

     a) being working            b) be working                    c) been working                       d) working    

329) A: ..................... you mind helping me move this table? 

 B: Not at all. Where shall I put it?  

      a) Wouldn't                   b) Will                                  c) Could                               d) Would    

330) A: I like shopping alone but my wife insisted ................... too. 

B: I think it's more fun together too.  

        a) to come                     b) coming                           c) for coming                        d) on coming   

331) A: Do you know what the Queen is going to say in her speech?   

 B: I imagine she ................................ that it has been a good year.  

     a) be saying                   b) be say                             c) will be saying                        d) says    

332 ) A: Do you think you will take that job?  

B: I don't know. I can't ............. my mind.  

     a) decide on                   b) make up                            c) change up                           d) think to    

333) A: What did she say to your idea about joining a sports club? 

B: She was really..............................  

     a) enthusiast                       b) enthusiasm               c) enthusiastically                   d) enthusiastic    

334) A: What are you doing on Saturday  afternoon?  

B: I ..................... my hair done.  

    a) am getting                 b) get                       c) am doing                          d) have    



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

335) A: How do you feel? 

  B: Not good. I wish I .................. that big meal last night.  

       a) didn't have                  b) wouldn't have had          c) hadn't had                            d) hadn't   

336) A: Would you like to go out tonight?  

 B: Not really I'd ................... stay at home and watch TV.   

     a) rather                            b) prefer                             c) like                                        d) want    

337) A: So Jack worked hard to get promotion, didn't he?  

  B: Yes, If he ................. worked so hard, he might have lost his job.    

     a) wasn't                          b) hadn't                         c) weren't                             d) would not have    

338) A: Why did you arrive so late?  

B: We stopped ........................ some shopping along the way.  

     a) to make                      b) doing                              c) to do                                     d) making  

339) A: When are you going to see your dentist ?  

B: I ................... an appointment on July 24th.  

      a) have                         b) make                          c) attend to                                      d) go on 

340) A: What is a platypus?  

B: It's an animal .......... lives near rivers in Australia. It's quite rare.  

      a) which                          b) it                                  c) who                                         d) what    

 

341) A: ...................... you do as you are told, you will not be allowed in this class. 

B: OK then, if you insist.  

      a) If only                        b) If                                  c) Supposing                                d) Unless    



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

.342) A: All flights from Manchester have been cancelled  

 B: I suppose you'd ................... take the train then.   

     a) rather                      b) well                                c) better                                         d) should   

343) A: He seems very confident of success.  

B: Yes. Well, he doesn't ................... courage.  

    a) have lack                 b) lack of                           c) lack to                                          d) lack 

344) I sometimes go to school ....……….. bus  

      a)in                              b) at                                 c) to                                                   d) by  

.345) She waited …………….. the bus in the bus stop  

      a) for                           b) to                               c) with                                                  d) of  

346) He ...................................... look like his brother.   

    a) don't                           b) isn't                                   c) doesn't                            d) can't 

347) The problem was ........................................................ be solved. 

  a) easy                                 b) easy to                         c) an easy                                 d) easily 

 348) The problem was ........................................................ solve. 

  a) easy                                 b) easy to                         c) an easy                                 d) easily  

 

 

 



نقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص و STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 إستخدامها وإنتسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبه

ونقلوا تجربتهم إلينا وال يحق ألي شخص  STEPهذه النماذج والمحتويات هي حق تام للطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 تسابها لنفسه بهدف التجارة على أنها من جهده وتعبهإستخدامها وإن
 

 

 

 ،)اإلنجليزية اللغة قواعد من األولى السلسلة( الملف هذا كتابة في والنجاح التوفيق لنا قدر الذي وتعالى سبحانه هلل الحمد

 جًدا طويل مشوار بعد الشاملة المعلومات من مجموعة لكم جمعنا قد فنحن إعجابكم، نال قد يكون أن وجل عز هللا ونتمنى من

 قواعد ملف موضوع في وتعقل تفكير بعد الملف هذه لكم قدمنا فقد .القيمة مصادرها من المعلومات عوتجمي البحث واالطالع من

 يحتاجها قد التي اإلنجليزية اللغة قواعد جميع بتوضيح يهتم هام جداً  موضوع وهو التأسيس، بقواعد الخاص اإلنجليزية اللغة

 بشكل خاص.  STEPاإلنجليزية  اللغة كفايات إختبار ومرتادي عام بشكل اإلنجليزية اللغة تعلم مرتادي

 على إخراجه في بوسعنا ما كل بذلنا فقد لذلك اإلنجليزية اللغة بتعلم لالرتقاء الممتعة العلمية الرحلة بمثابة الملف هذا كان وقد

 وحده هلل الكمال صفة ألن بالكمال، ويتصف شامل ملف بأنه نقول أن نستطيع ال ولكننا وجه، أكمل وعلى المطلوب المستوى

 ،،،،،،، وأعمالنا اقوالنا في يوفقنا بأن أن هللا نسأل ولكن الصفة، بتلك يتصف من فسبحان عزوجل

 فيه بذلناه عما منه تعويًضا تعالى هللا من مكافأة ذلك نعتبر فإننا وجه اكمل على الملف هذا كتابة في وفقنا قد تعالى هللا كان وإن

 .إليه وصلنا قد بأننا ونتشرف البداية منذ هدفنا ذلك كان وقد وتفكير، جهد من

 ،،،،،، العلم نشر جزاء إبتغاء لكم مفيد ماهو كل وتيسير ذلك في المحاولة لنا الشرف لمن فإنه به تعالى هللا يوفقنا لم وإن

 مبتغي،،،، لكل ومحطة متعلم، لكل منارةً  المتواضعة الجهود هذه تكون بأن تعالى هللا إلى نجأر فإننا ..وأخيراً 

 
 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر

 وسلم وصحبه آله وعلى محمد ورسوله عبده على هللا وصلى
 هللا بحمد تم

 المجانية ستيب أكاديمية أسرة


